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Protokoll fört vid StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid 
Helsingfors universitet r.f.:s styrelsemöte (09/2019) måndagen den 04.03 klockan 16.00 i 
Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5A 
 

Närvarande:  

Laura Törnroos 

Leo Larjanko  

Alma Lüttge 

Anna Backström 

Ira Niemistö  

Emmy Syrjälä 

Viola Mickos 

Benjamin Lindström 

Matilda Lindfors 

Sophia Buss 

Sara Haapalahti 

 

153§      Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.16.01 av ordförande Mickos. 

 

154§      Stadgeenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

155§      Beviljande av närvaro- och yttranderätt 

Ingen behövde beviljas närvaro- och yttranderätt.  

 

156§      Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Lindfors och Lindström.  

 

157§      Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  
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158§      Anmälningsärenden 

27.02, Möte med SHS, 2 deltagare 

27.02, StudOrg idrottar, 6 deltagare 

28.02, Presidiet-brunch, 5 deltagare 

28.02, SNÄfs valmöte, 1 deltagare 

28.02, Motionstimmen, 7 deltagare 

01.03, Tentöl, 20 deltagare 

01.03, Music around the world, 17 deltagare  

02.02, Ämnesföreningsmiddag, 30 deltagare 

02.02, Ämnesföreningsmiddag efterfest, 39 deltagare 

03.03, Pulkabyggning, 7 deltagare  

 

159§      Ekonomi 

Lindström har fått och lämnat in verksamhetsgranskningsberättelsen till HUS. Pengar ska           

sättas in på konto. Lindström ska ännu kolla inkomsterna från tentölen. StudOrgs flickr-konto             

skulle uppdateras till Pro men för det behövs ett betalkort vilket StudOrg inte har. Lösningen               

skulle vara att skapa ett nytt Flickr-konto för att ladda upp bilder. Styrelsen diskuterade ifall               

StudOrg skulle stå för kostnaderna av styrelsens t-skjortor, antingen hela summan eller en del.              

Motiveringen är att t-skjortan hör till uppgiften av att vara i styrelsen och då inte skall                

bekostas med personliga medel.  

 

160§ Summering av presidiets möte 

Presidiet har haft möte och diskuterat verksamheten hittills. Ett problem har varit att mötena              

har varit väldigt långa. Detta ska försöka lösas genom tid för palaver innan officiella              

mötestiden, te.x. en halvtimme i förtid. Då skulle åtminstone ordförande vara på plats och alla               

andra som har möjlighet. Tiden innan mötena är till för att diskutera och bolla idéer, sådant                

som står utanför föredragningslistan. På mötet diskuterades även möjligheten att ha en            

gemensam google-kalender och det skall styrelsen nu pröva på.  

 

161§ Fastlagstisdagen 
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En pulka har byggts och väntar utanför StudOrg rummet. Det har kommit förfrågan från              

Svenska Yle om att få streama och ta bilder från Laskiaisrieha och StudOrg förhåller sig               

positivt till att synas i medierna. Styrelsen träffas kl.12 i StudOrg-rummet för gemensam start              

till Brunnsparken.  

 

162§ SF-sitsen 

Info ska komma ut om bussen och bussbiljetterna ska sen betalas till Syrjälä. Bussen startar               

14.40 och är i Åbo 17.00.  

 

163§ Vårmöte 12.3 

Verksamhetsgranskningsberättelsen är gjord och ok. Backström och Mickos hämtar         

mötesmat.  

 

164§ Facebookgruppen 

Diskuterade på mötet med Presidiet och det finns mycket problem med gruppen. Det postas              

mycket om saker som inte kommer från styrelsen och inte är direkt relevant för StudOrg. En                

lösning skulle vara att skapa skilda grupper för “spam” och för sånt som direkt kommer från                

styrelsen men den idén har många negativa sidor. En lösning nu är att Mickos skulle höra sig                 

för med ämnesföreningarna och begränsa hur mycket dom postar om sina evenamang på             

sidan. Sen ska Mickos, Larjanko och Lüttge skapa riktlinjer för facebook-gruppen som            

specificerar gruppens syfte och vad som får postas där.  

 

165§ Utskottsteser 

Programutskottet: Laskiaisriehan på kommande. Ylonz biljettsläpp är den 20.03 och ska           

organiseras.  

Internationella utskottet: Music around the world har fått bra feedback och var ett lyckat              

koncept. International dinner hålls 13.03.  

Studie- och arbetslivsutskottet: Valdebatten har annonserats, behövs hjälp för att sprida ordet.  

Gulnäbbsutskottet: Tutorerna har fått en facebook och whatsapp grupp och första träffen och             

tutorskiftet ska planeras. Det ska hållas en träff med tutorerna och styrelsen för att göra               

kommunikationen och arbetet mellan dem smidig.  
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Festutskottet: Festutskottsmöte hålls 06.03 kl.14.30. I den ska de kommande tre sitserna            

planeras. 06.04 är bokat men krockar med Nylands Nations årsfest.Städteam måste           

organiseras inför alla evenemang så det inte bara blir kvar några få kvar och städa. Mickos har                 

hört sig av till ÅSFH för att diskutera städningen i lördags.  

Årsfestkommittén: Sponsringstabell och sponsringsbrevet håller på att uppdateras så man kan           

börja söka sponsring.  

Kommunikationsutskottet: Styrelseplanschen klar och ska mailas/postas ut. Det har skapats fb           

grupp för alla som vill bidra till Soc&komposten, sprid gärna ordet! Kompostens instagram             

har också återupplivats.  

 

166§ Post 

- Inbjudan till ÅSFH:s årsfest, 23.03, Lindfors och Törnroos är intresserade av att            

representera. 

- Hämta från skolan 

 

167§ Övriga ärenden 

- Kom ihåg att ta bilder och posta mera aktivt.  

- Haapalahti funderade hur kontakten till storasyskonen har gått. Alla har blivit           

kontaktade av sina storasyskon från Delegationen.  

- Tills nästa vecka får alla utskott fundera över datum som dom skulle vilja boka              

Nypolen. Lindfors ska på möte och behöver veta datumen.  

- Mickos kommer att vara bortrest 05-06.03.  

- Man får gärna göra en vad? när? var? till alla evenemang, lättare för infobreven. Man               

får gärna skicka alla veckans anmälningsärenden i ett meddelande.  

 

168§ Infobrev 

 

- Fastlags 05.03 

- FU möte 06.03 

- Vårmöte 12.03 

- International dinner 13.03 
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- Rektorskaffe 13.03 

- Sångboksspons 11.03 

 

169§ Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 11.03 kl. 16.00 i StudOrg-rummet 

Buss hämtar mötesmaten.  

 

170§ Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.56  

 

 

 
_________________________________   _________________________________ 
Ordförande Viola Mickos Mötessekreterare Alma Lüttge 
 
 
_________________________________   _____________________ 
Protokolljusterare Benjamin Lindström       Protokolljusterare Matilda Lindfors 
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